
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.5; 

2. Назва: Використання вторинних та відновлюваних енергоресурсів в системах 
енергопостачання будівель; 
3. Тип: професійної підготовки (обов’язкова); 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Проценко С.Б., к.т.н., доцент 
каф. ТГВ та СТ. 
9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• класифікацію вторинних та відновлюваних джерел енергії; 

• принцип дії установок для використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів; 

• методи розрахунку установок для використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів; 

• сфери застосування установок, що використовують вторинні та відновлювані енергоресурси. 

Студент повинен вміти 
• розраховувати установки, що використовують вторинні та відновлювані енергоресурси; 

• розробляти технологічні схеми із застосуванням установок, що використовують вторинні і 

відновлювані енергоресурси. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна 
робота, екзамен;  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теплогазопостачання і 
вентиляція», «Опалення», «Вентиляція», «Теплогенеруючі установки», «Теплопостачання», 
«Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд», «Обстеження та модернізація інженерних 
систем». 

12. Зміст курсу:  
1. Споживання енергоресурсів людством: історія, сучасний стан та перспективи. 

2. Вторинні і відновлювані джерела енергії та їх потенціал. 

3. Використання сонячної енергії. 

4. Пасивні геліосистеми. 

5. Активні геліосистеми. 

6. Використання енергії вітру. Воднева енергетика. 

7. Використання геотермальної енергії. 

8. Геотермальні системи вентиляції та теплопостачання. 

9. Використання біоенергії. Енергетичний потенціал біомаси. 

10. Використання біоенергії. Технології та обладнання. 

11. Вторинні енергоресурси та їх використання. 

12. Технології та обладнання для використання вторинних енергоресурсів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кудря С. О., Будько В. І. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії : курс лекцій. 

Київ : НТУУ «КТП», 2013. 387 с. URL: 

https://drive.google.com/open?id=1CVubwsoykLNRP3sjBjnTimtmmTMdN_0p 

2. Герасимов Г. Г. Енергоощадність в енергетиці : навч. посіб. Рівне: Червінко А. В., 2015. 382 с. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4736/ 

3. Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы. Київ : 

Наукова думка, 1999. 320 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1BlMPJfxPYr3GtxAHGMABqG2eBTc6R30V 

4. Учебное пособие по курсу «Возобновляемые и вторичные источники энергии» для студентов 

специальности 8.090510 «Теплоэнергетика» очной и заочной форм обучения / сост.: Житаренко В. М. Ма-

риуполь : ПГТУ, 2006. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1OJHUr2mk-bfr7TSxaGEF9UCAxGbahNLx 

5. Магомедов А. М. Возобновляемые источники энергии. Лабораторный практикум : учеб. пособ. для вузов. 

– Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2005. 246 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 20 год. лабораторних занять, 96 год. самостійної роботи. 

Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, практичні вправи, лабораторні роботи, використання 

мультимедійних засобів та розрахункових комп’ютерних програм. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: екзамен  у кінці 2-го семестру.  

   Поточний контроль (100 балів): усне опитування, перевірка конспекту лекцій, перевірка та захист 

виконаних практичних вправ і лабораторних робіт, комп’ютерне тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри ТГВ та СТ 

к.т.н., доцент                                                                       М.Д. Кізєєв 

 

Лектор 

к.т.н., доцент                                                                        С.Б. Проценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: ПП.5; 

2. Title: Використання вторинних та відновлюваних енергоресурсів в системах 

енергопостачання будівель; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree), 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Protsenko SB, 

Candidate of Engineering, Associate Professor of Heat, Gas Supply, Ventilation and Sanitary 
Engineering Department 

9. Results of studies: 

After studying the discipline the student must know: 
• classification of secondary and renewable energy sources; 

• the principle of operation of installations for the use of secondary and renewable energy resources; 

• methods for calculating installations for the use of secondary and renewable energy resources; 

• the scope of installations using secondary and renewable energy resources. 

The student should be able to: 
• calculate installations using secondary and renewable energy resources; 

• develop technological schemes with the use of installations using secondary and renewable energy resources. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical training, laboratory work, independent work, 

exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Heat and gas supply and 

ventilation», «Heating», «Ventilation», «Heat generating installations», «Heat supply», «Sanitary 
equipment of buildings and structures», «Inspection and modernization of engineering systems». 

12. Course contents:  
1. Consumption of energy resources by mankind: history, current state and prospects. 

2. Secondary and renewable energy sources and their potential. 

3. Use of solar energy. 

4. Passive solar systems. 

5. Active solar systems. 

6. Use of wind energy. Hydrogen energy. 

7. Use of geothermal energy. 

8. Geothermal ventilation and heat supply systems. 

9. Use of bioenergy. Biomass energy potential. 

10. Use of bioenergy. Biomass energy potential. 

11. Secondary energy resources and their use. 

12. Technologies and equipment for the use of secondary energy resources. 

13. Recommended educational editions: 
1. Кудря С. О., Будько В. І. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії : курс лекцій. 

Київ : НТУУ «КТП», 2013. 387 с. URL: 

https://drive.google.com/open?id=1CVubwsoykLNRP3sjBjnTimtmmTMdN_0p 

2. Герасимов Г. Г. Енергоощадність в енергетиці : навч. посіб. Рівне: Червінко А. В., 2015. 382 с. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4736/ 

3. Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы. Київ : 

Наукова думка, 1999. 320 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1BlMPJfxPYr3GtxAHGMABqG2eBTc6R30V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебное пособие по курсу «Возобновляемые и вторичные источники энергии» для студентов 

специальности 8.090510 «Теплоэнергетика» очной и заочной форм обучения / сост.: Житаренко В. М. Ма-

риуполь : ПГТУ, 2006. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1OJHUr2mk-bfr7TSxaGEF9UCAxGbahNLx 

5. Магомедов А. М. Возобновляемые источники энергии. Лабораторный практикум : учеб. пособ. для вузов. 

– Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2005. 246 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical training – 10 hours, laboratory work – 20 hours, independent work – 96 hours. 

Total – 150 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, practical exercises, laboratory work, using multimedia tools and 

computer software. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: exam at the end of the 2nd semester. 

    Current control (100 points): questioning, review of lecture notes, examination and defense of practical 

exercises and laboratory works, computer testing. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department,  

Candidate of Engineering, Associate Professor     M.D. Kizyeyev 

 

Implementator of the discipline description,  

Candidate of Engineering, Associate Professor     S.B. Protsenko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


